
เอกสารประกอบการเรียนรู�กิจกรรมลูกเสือสามัญ
หน�วยที่ 1 ระเบยีบแถวและทักษะทางลูกเสือ  

ชั้นประถมศึกษาป%ที ่5    
 

เร่ืองคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ  

 

นายแหลมทอง   แสนสุข 
ตําแหน�งคร ู วทิยฐานะครูชาํนาญการ 

โรงเรียนบ�านโคกขามเลียน 
ตําบลดงเย็น  อาํเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

5 





 

เอกสารประกอบการเรียนรู�กิจกรรมลูกเสือสามัญ  
ช้ันประถมศึกษาป�ท่ี 5     

เล!มท่ี 5   เรื่องคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายแหลมทอง   แสนสุข 
ตําแหน!งครู  วิทยฐานะชํานาญการ 

 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ�านโคกขามเลียน 
ตําบลดงเย็น  อําเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



 

คํารับรอง 

ขอรับรองว	าเอกสารประกอบการเรียนรู�  กิจกรรมลูกเสือสามัญ  
ชั้นประถมศึกษาป!ท่ี 5  เล	มท่ี 5  เรื่องคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ ใช�ประกอบ 
การจัดการเรียนรู�กิจกรรมลูกเสือสามัญ   ชั้นประถมศึกษาป!ท่ี  5   เป-นผลงานของ 
นายแหลมทอง  แสนสุข   ตําแหน	งครู   อันดับ คศ.2   วิทยฐานะชํานาญการ  
โรงเรียนบ�านโคกขามเลียน   อําเภอเมืองมุกดาหาร    จังหวัดมุกดาหาร    
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  จริงทุกประการ 
                                                                                                   
 
 
                                         (นายประกอบ  มีธรรม )  
                                                        ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านโคกขามเลียน 



 

คํานิยม 

 กิจกรรมลูกเสือสามัญ  เป-นกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนที่มีความสําคัญอย	างยิ่งใน 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย<  เป-นพื้นฐานในการค�นคว�าหาความรู�ในการพัฒนาตนเอง  ตลอดจน 
การรู�จักดูแลตนเอง  การช	วยเหลือผู�อื่น  โดยใช�กระบวนการทํางาน กระบวนการแก�ป=ญหา 
กระบวนการกลุ	ม   กระบวนการจัดการ  กระบวนการคิดริเริ่ม สร�างสรรค< กระบวนการฝ?กปฏิบัติ 
ทางลูกเสือ กระบวนการทางเทคโนโลยี   และภูมิป=ญญาท�องถิ่นได�อย	างเหมาะสม มีนิสัยใน 
การสังเกต จดจํา เช่ือฟ=ง และพึ่งตนเอง ซื่อสัตย< สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู�อื่น  
บําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน<  รู�จักทําการฝ!มือ พัฒนากาย จิตใจ และศีลธรรม ทั้งนี้โดย 
ไม	เกี่ยวข�องกับลัทธิการเมืองใด ๆ สนใจและอนุรักษ<ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  นําไปใช�ใน
ชีวิตประจําวันได�อย	างมีประสิทธิภาพ 
   เอกสารประกอบการเรียนรู�  กิจกรรมลูกเสือสามัญ ช้ันประถมศึกษาป!ที่ 5      
เล	มที่ 5  เรื่องคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ   ในเอกสารประกอบการเรียนรู�เล	มนี้ ได�ศึกษา
เนื้อหาสาระของเอกสารแล�วพบว	า เป-นเอกสารที่ดีและมีคุณภาพ เห็นควรเป-นแบบอย	างที่ดีต	อ 
การจัดการเรียนการสอน   เหมาะกับการศึกษาหาความรู�ด�วยตนเอง  มีความพร�อมสมบูรณ<ใช�
ประโยชน<ได�อย	างดียิ่งทางหนึ่ง และเป-นควรให�นําเอกสารนี้เผยแพร	ต	อไป  

  ข�าพเจ�าขอช่ืนชมผลงาน   เอกสารประกอบการเรียนรู�  กิจกรรมลูกเสือสามัญ 
ช้ันประถมศึกษาป!ที่ 5   ของนายแหลมทอง   แสนสุข   และเป-นกําลังใจให�ในการพัฒนาผลงาน     
เพื่อให�เกิดประโยชน<ต	อการเรียนการสอน    และผู�สนใจต	อไป ขอให�ประสบผลสําเร็จ  
ในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 
 
 
 
                                       (นางวไิลภรณ<   รอบรู�) 
                                                         ครูชํานาญการพิเศษ 



 

ก 

คํานํา 

  เอกสารประกอบการเรียนรู�    กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี    ช้ันประถมศึกษาป!ที่ 5     
เล	มที่ 5  เรื่องคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ  จัดทําขึ้นเพื่อใช�เป-นสื่อประกอบการเรียนการ
สอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตนารี  ช้ันประถมศึกษาป!ที่ 5   หน	วยที่ 1  ระเบียบวินัย  และทักษะทาง
ลูกเสือ  โดยมีกิจกรรมให�ผู�เรียนได�ปฏิบัติและได�ฝ?กทักษะกระบวนการคิด  วิเคราะห<  สามารถ 
สร�างองค<ความรู�ได�ด�วยตนเอง  สามารถพัฒนาความรู� ในเรื่องการตั้งแถวและการเรียกแถว   
ได�เป-นอย	างดี ตามเจตนารมณ<ของหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน  ส	งเสริมให�ผู�เรียนเกิดแนวทาง
พัฒนาศักยภาพของตนเอง  ทั้งทางด�านร	างกาย  สติป=ญญา  จิตใจ  ความมีระเบียบวินัย  
มีความสามัคคี  มีความเสียสละ  บําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน<  มีทักษะและพัฒนาตนเอง 
อยู	เสมอ 
  ผู�จัดทําหวังเป-นอย	างยิ่งว	า เอกสารประกอบการเรียนรู�เล	มนี้ จะเป-นประโยชน< 
ต	อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียนได�เป-นอย	างดี 
 
 
         แหลมทอง   แสนสุข 
 



 

ข 

สารบัญ 

เร่ือง                                         หน�า 
คํานํา...........................................................................................................................................ก 
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บทบาทของครูในการใช�เอกสารประกอบการเรียนรู�......................................................................ค 
บทบาทของนักเรียนในการใช�เอกสารประกอบการเรียนรู�..............................................................ง 
จุดประสงค<การเรียนรู�..................................................................................................................จ 
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ประวัติผู�จัดทํา..............................................................................................................................16 



 

ค 

บทบาทของครูในการใช�เอกสารประกอบการเรียนรู� 
กิจกรรมลูกเสือสามัญ   ช้ันประถมศึกษาป�ท่ี 5 

 
 
 1.  ครูใช�เอกสารประกอบการเรียนรู� กิจกรรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาป!ท่ี 5   
ควบคู	กับแผนการจัดการเรียนรู�กิจกรรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาป!ท่ี 5   
 2.  ครูควรศึกษาเอกสารประกอบการเรียนรู�   กิจกรรมลูกเสือสามัญ 
ชั้นประถมศึกษาป!ท่ี 5  ให�เข�าใจ 
 3.  ครูควรเตรียมสื่อ นวัตกรรม เครื่องมือการวัดผล ประเมนิผล   ตลอดวิธีการ 
จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู� 
 4.  ครูควรปฏิบัติตามข้ันตอนการสอนในกิจกรรมการเรียนให�ครบถ�วน เอาใจใส	
นักเรียนให�คําแนะนําอธิบายเพิ่มเติม 
 5.  ครูเป-นผู�สังเกต  ดูแล  ติดตามประเมินผล  และบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม          



 

ง 

บทบาทของนักเรียนในการใช�เอกสารประกอบการเรียนรู� 
กิจกรรมลูกเสือสามัญ  ช้ันประถมศึกษาป�ท่ี 5 

 
 
  1.  เอกสารประกอบการเรียนรู�เล	มน้ี นักเรียนจะได�รับความรู�จากใบความรู�   
ได�ปฏิบัติกิจกรรมและได�ทําแบบทดสอบก	อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 
  2.  นักเรียนทําแบบทดสอบก	อนเรียน จํานวน 10 ข�อ  

 3.  นักเรียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู�   และปฏิบัติกิจกรรมให�เข�าใจ 
  4.  นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน    จํานวน 10 ข�อ    
  5.  ตรวจคําตอบท่ีเฉลยแบบทดสอบก	อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน   
เพื่อดูผลความก�าวหน�าของตนเอง 

 6.  ไม	ทําเครื่องหมายใด ๆ ลงในเอกสารประกอบการเรียนรู�เล	มน้ี 



 

จ 

จุดประสงค5การเรียนรู� 
เรื่องคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ 

1.  นักเรียนสามารถบอกคําปฏิญาณของลูกเสือสามัญได� 
2.  นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณของลูกเสือสามัญได�  
3.  นักเรียนสามารถบอกกฎของลูกเสือสามัญได� 
4.  นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกฎของลูกเสือสามัญได� 
 
 
 

สาระการเรียนรู� 
เรื่องคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ 

1. คําปฏิญาณของลูกเสือสามัญ 
2. กฎของลูกเสือสามัญ 



 

 

แบบทดสอบก!อนเรียน 
 

เรื่องคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ 
 

คําชี้แจง  ให�ลูกเสือ - เนตรนาร ี ทําเครื่องหมาย (X) หน�าข�อความท่ีถูกต�องท่ีสุด  

                 เพียงข�อเดียว  

 1. ข�อใดหมายถึงคําปฏิญาณ  
       ก. คําสาบาน  
       ข. คํามั่นสัญญา 
       ค. คําขอร�อง 
       ง. คําประกาศ 
 
 2.ใครมีหน�าท่ีในการสนทนาและบันทึกพฤติกรรมของลูกเสือมากท่ีสุด  
       ก. นายหมู	  
       ข. รองนายหมู	 
       ค. พ	อแม	 
       ง. ลูกเสือรุ	นพี่ 
 
 3. บุคคลใดจัดเป-นผู�มีเกียรติตามแบบอย	างของลูกเสือ  
       ก. เก	งเป-นมิตรกับคนท่ัวไป  
       ข. มดเป-นคนสดใสอยู	เสมอ  
       ค. มลเป-นคนรํ่ารวยและฉลาด  
       ง. โบเป-นคนพูดจริงทําจริง รักษาสัญญา  
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 4. ข�อใดเป-นการกระทําท่ีแสดงถึงความจงรักภักดีต	อชาติ  
       ก. แต	งชุดประจําชาติ  
       ข. สร�างบ�านทรงไทย  
       ค. ร�องเพลงชาติไทย  
       ง. เคารพกฎหมาย  
 
 5. คํากล	าวข�อใดสอดคล�องกับกฎข�อ 8 ของลูกเสือสามัญ  
       ก. เรารบจนสุดใจขาดด้ิน  
       ข. เลิกชีวิตวุ	นวายในทุกท่ี  
       ค. สู�ตรงน้ี สู�ท่ีน่ี สู�จนตาย  
       ง. ต�องมั่นใจยิ้มได�เมื่อภยัมา 
 
 6. ชีวิตของเราจะเจริญก�าวหน�าได�เพียงใดน้ันข้ึนอยู	กับอะไรเป-นสําคัญ  
       ก. ความมุมานะพากเพียรของตัวเรา  
       ข. ความมีเมตตาของผู�บังคับบัญชา  
       ค. การมีผู�ใหญ	คอยช	วยเหลือคํ้าจุน  
       ง. การได�รับประทานอาหารชั้นดี  
 
 7. เหตุใดคนเราจึงควรวางแผนการดําเนินชีวิต  
       ก. เพื่อเตือนให�ต้ังใจเรียน  
       ข. เพื่อปPองกันไม	ให�เดินหลงทาง  
       ค. เพื่อให�รู�ว	าต	อไปควรจะทําอะไร  
       ง. เพื่อจะได�ทํานายอนาคตได�ถูกต�อง  
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 8. ทุกข�อกล	าวได�ถูกต�องตามความเป-นจริงยกเว�นข�อใด  
       ก. การต้ังความหวังในช	วงชีวิตเป-นส่ิงดี  
       ข. การวางแผนทําให�ชีวิตมีจุดหมาย  
       ค. คนเราทุกคนอยากเจริญก�าวหน�า  
       ง. ชีวิตของคนเราข้ึนอยู	กับดวงดาว  
 
 9. บุคคลลักษณะใดมโีอกาสท่ีจะพบกับความเจริญก�าวหน�าในชวีิตมากท่ีสุด  
       ก. ดื้อรั้นไม	เชื่อฟ=งคําแนะนําของผู�ใด 
       ข. ใจกว�างยอมรับฟ=งคําตําหนิจากผู�อื่น 
       ค. เชื่อมั่นว	าตนเองทําอะไรมักไม	ผิด  
       ง. มีทิฐิสูงเอาแต	ใจตนเองเป-นใหญ	  
 
 10. คํากล	าวข�อใดถูกต�องท่ีสุด 
  ก. เราเรียนลูกเสือเพื่อจะได�วางแผนเป-น 
  ข. เราควรวางแผนชีวิตทุกวัน 
  ค. เราควรปล	อยชีวิตให�เป-นไปตามดวง 
  ง. เราเป-นผู�กําหนดชะตาชีวิตของตนเอง 
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ใบความรู� 
เรื่องคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ 

 
 

  1. คําปฏิญาณของลูกเสือสามัญ  
คําปฏิญาณ เป-นคําม่ันสัญญาที่ลูกเสือได�ให�ไว�แก	ผู�บังคับบัญชาต	อหน�าแถว หรือพิธีการทาง

ลูกเสือ ซึ่งลูกเสือจะต�องจดจําและปฏิบัติตนตามคํากล	าวนั้น ซึ่งมี 3 ข�อ ดังนี้ 

ข�อ 1  
 “ข�าจะจงรักภักดีต	อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย<” หมายถึง ลูกเสือต�องมี ความเคารพบูชา 
เทิดทูนไว�ด�วยความซื่อสัตย<และจริงใจต	อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย< 
 

ข�อ 2  
 “ข�าจะช	วยเหลือผู�อื่นทุกเมื่อ” หมายถึง ลูกเสือจะต�องช	วยเหลือและมีใจเมตตากรุณา
เอื้อเฟSTอเผ่ือแผ	ต	อผู�อื่นทุกโอกาส 
 

ข�อ 3  
 “ข�าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ” หมายถึง ลูกเสือจะต�องปฏิบัติตามกฎ 10 ข�อ ของลูกเสืออย	าง
เคร	งครัด 

 

   2. กฎของลูกเสือสามัญ  
 

กฎ คือ ข�อบัญญัติ หรือข�อกําหนดสําหรับเป-นแนวทางให�ลูกเสือนําไปปฏิบัติ 
 

กฎของลูกเสือมี 10 ข�อ  
 

ข�อ 1 ลูกเสือมีเกียรติเช่ือถือได�  

ข�อ 2 ลูกเสือมีความจงรักภักดีต	อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย<และซื่อตรงต	อผู�มีพระคุณ  

ข�อ 3 ลูกเสือมีหน�าที่กระทําตนให�เป-นประโยชน< และช	วยเหลือผู�อื่น  

ข�อ 4 ลูกเสือเป-นมิตรของคนทุกคนและเป-นพี่น�องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก  
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ข�อ 5 ลูกเสือเป-นผู�สุภาพเรียบร�อย  

ข�อ 6 ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต	อสัตว<  

ข�อ 7 ลูกเสือเช่ือฟ=งคําสั่งของบิดามารดา และผู�บังคับบัญชาด�วยความเคารพ  

ข�อ 8 ลูกเสือมีใจร	าเริงและไม	ย	อท�อต	อความยากลําบาก  

ข�อ 9 ลูกเสือเป-นผู�มัธยัสถ<  

ข�อ 10 ลูกเสือประพฤติชอบด�วย กาย วาจา ใจ 

   ความหมายของกฎของลูกเสือ 

กฎข�อ 1  หมายถึง  ลูกเสือจะต�องยึดม่ันในความซื่อสัตย< ม่ันคงในคุณงามความดีกระทํา
ตนให�เป-นที่น	าเช่ือถือ และไว�วางใจแก	ผู�อื่นได�เสมอ 

กฎข�อ 2  หมายถึง  ลูกเสือจะต�อง แสดงความเคารพต	อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย<และ
ผู�มีพระคุณ ด�วยความจริงใจ ยอมเสียสละได� ทั้งสติป=ญญา ทรัพย<สินและร	างกาย 

กฎข�อ 3  หมายถึง  ลูกเสือจะต�อง เป-นคนไม	เห็นแก	ตัว พร�อมเสมอ ที่จะบําเพ็ญประโยชน<
และเป-นที่พึ่ง แก	ผู�อื่นได� 

กฎข�อ 4  หมายถึง  ลูกเสือจะต�อง เป-นผู�มองโลกในแง	ดี มีอัธยาศัยไมตรี ต	อเพื่อนมนุษย<
และไม	ดูถูกเหยียดหยามผู�อื่น 

กฎข�อ 5  หมายถึง  ลูกเสือจะต�องเป-น ผู�มีวาจาสุภาพอ	อนโยน มีสัมมาคารวะต	อบุคคล
ทั่วไป ไม	ยกตนข	มท	าน 

กฎข�อ 6 หมายถึง  ลูกเสือจะต�อง เป-นผู�มีจิตใจเมตตากรุณา ไม	รังแก หรือทรมานสัตว<ให�
ได�รับความเจ็บปวด เมื่อพบสัตว<ได�รับความลําบาก ต�องรีบช	วยเหลือ 

กฎข�อ 7  หมายถึง  ลูกเสือจะต�อง เช่ือฟ=งคําสั่งสอนของบิดามารดา ครูอาจารย< และ
ผู�บังคับบัญชา และปฏิบัติตามโดยฉับไว 
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กฎข�อ 8  หมายถึง  ลูกเสือจะต�องเป-น ผู�มีอารมณ<ดียิ้มแย�มแจ	มใสและร	าเริงอยู	เสมอ 
ถึงแม�ว	าจะตกอยู	ใน ความยากลําบาก ก็ไม	แสดงอาการ ย	อท�อให�เห็น 

กฎข�อ 9  หมายถึง  ลูกเสือจะต�อง เป-นผู�รู�จักประหยัดทรัพย<ทั้งของตนเอง และของผู�อื่น 
ไม	เบียดเบียนผู�อื่น ในเรื่องทรัพย<สินเงินทอง 
 

          กฎข�อ 10  หมายถึง  ลูกเสือจะต�องรู�จักสํารวมและระวังกาย วาจา ใจ ไม	ให�มีความอิจฉา
ริษยาคิดเบียดเบียนหรือ ทําให�ร	างกายและทรัพย<สินของผู�อื่นเดือดร�อน  
 

   3. การวางแผนปฏิบัติงานเพื่อความเจริญก�าวหน�า  
 

เราทุกคนคงเคยมีความฝ=นหรือมีความหวังว	า ในอนาคตข�างหน�า อยากจะ เป-นอะไร        
การตั้งความหวังถือเป-นสิ่งดี แต	เมื่อตั้งความหวังไว�แล�วเราก็ต�องรู�จักการวางแผนชีวิต เพื่อที่จะทําให�
ความหวังนั้นประสบผลสําเร็จ 

 ถ�าลูกเสือคนใดสามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือได�ครบถ�วน ก็ย	อมจะมี
โอกาสประสบความเจริญก�าวหน�าอย	างแน	นอน แต	ในทางปฏิบัติ จริง ๆ แล�วอาจมีอุปสรรค ดังนั้น   
จึงต�องมีการพิจารณา และประเมินเป-นรายบุคคล เพื่อให�ทราบข�อเท็จจริงซึ่งจะได�หาทางแก�ไขและ
ส	งเสริมให�แต	ละคนได� เจริญก�าวหน�า 

ในการเรียนวิชาลูกเสือ ผู�กํากับจะมอบหมายให�หัวหน�าหมู	เป-นผู�ตรวจสอบ การวางแผนปฏิบัติ
เพื่อความเจริญก�าวหน�าของลูกหมู	แต	ละคน โดยใช�วิธีสนทนา แล�วบันทึกข�อมูลไว� 
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แบบบันทึกการสนทนาระหว!างนายหมู!กับสมาชิกภายในหมู!  

1. ชื่อลูกเสือ ................................นามสกุล...............................สังกัดหมู	....................  
2. ประวัติส	วนตัว อายุ ...........ป! บ�านเลขท่ี .............. ตรอก/ซอย ...............................  

ถนน .........................ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต.............................  
จังหวัด ........................................... โทรศัพท< ......................................................  

3. ความเจริญก�าวหน�าทางลูกเสือของตน (ให�ใส	เครื่องหมาย � ในช	อง � เฉพาะข�อท่ี
เข�าใจ ทราบดี เป-นความจริง ปฏิบัติได� หรือผ	านการปฏิบัติมาแล�วเท	าน้ัน)  

3.1  � ก	อนมาเป-นลูกเสือสามัญ เคยเป-นลูกเสือสํารองมาแล�ว  

3.2  � รู�ประวัติของท	านผู�ก	อกําเนิดลูกเสือโลกมาเป-นอย	างดี  

3.3  � รู�พระราชประวัติของพระราชบิดาแห	งวงการลูกเสือไทยเป-นอย	างดี  

3.4  � การทําความเคารพ การแสดงรหัส การจับมือของลูกเสือ  

3.5  � คติพจน<ของลูกเสือ  

3.6  � คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  

3.7  � การบําเพ็ญประโยชน<ต	อชุมชน อย	างน�อย 2 ครั้ง  

3.8  � ระเบียบแถวท	ามือเปล	า ท	าถือไม�พลอง สัญญาณมือ และสัญญาณนกหวีด  

3.9  � เตรียมอุปกรณ<ต	าง ๆ ไปอยู	ค	ายพักแรมได� โดยไม	ต�องมีผู�ช	วยเหลือ  

3.10 � บอกสถานท่ีสําคัญในท�องถิ่นของตนเองให�ผู�อื่นเข�าใจได�  

3.11 � รู�จักทิศท้ัง 8 และวิธีการใช�เข็มทิศ  

3.12 � เดินทางไกลพร�อมกับเพื่อนลูกเสือ ระยะทางไป-กลับ 10 กโิลเมตร  

3.13 � รู�จักเครื่องหมายจราจร และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรได�  

3.14 � รู�จักวิธีใช�และเก็บรักษามีดและขวาน  

3.15 � ผูกเงื่อนต	อไปน้ีได� 1 เงื่อน ; เงื่อนประมง เงื่อนผูกร	น เงื่อนผูกคนลาก  

3.16 � ผูกเงื่อนต	อไปน้ีได� 1 เงื่อน ; เงื่อนขัดสมาธิ เงื่อนขัดสมาธิ 2 ชั้น  

3.17 � ผูกเงื่อนต	อไปน้ีได� 1 เงื่อน ; เงื่อนผูกซุง เงื่อนตะกรุดเบ็ด เงื่อนผูกรั้ง  

3.18 � ผูกแน	น เช	น ผูกประกบ ผูกทแยง ผูกกากบาท ได�  

3.19 � บอกลักษณะและสัญญาณเกี่ยวกับกาลอากาศในท�องถิ่นของตนได�  
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3.20 � การใช�เวลาว	างให�เป-นประโยชน<ด�วยการทํางาน ดังน้ี  
1)……………………………………… 2)………………………………………  

4. การปฏิบัติตามคําปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ  

4.1 � เมื่อได�รับมอบหมายงาน ได�กระทําจนเสร็จ ไม	เหลวไหล  

4.2 � ได�กระทําในส่ิงท่ีแสดงถึงการเป-นผู�มีความจงรักภักดีต	อชาติ ศาสนา  
      พระมหากษัตริย<  

4.3 � ได�บําเพ็ญตนให�เป-นประโยชน<ต	อส	วนรวมอย	างน�อย วันละ 1 ครั้ง  

4.4 � รู�จักและสนิทสนมกับเพื่อนลูกเสือต	างกอง ต	างอําเภอ อย	างน�อย 2 คน  

4.5 � ไม	เคยถูกผู�บังคับบัญชาลงโทษเกี่ยวกับความประพฤติ  

4.6 � เคยช	วยเหลือสัตว<ท่ีได�รับอันตราย อย	างน�อย 1 ครั้ง  

4.7 � ไม	เคยถูกลงโทษจากผู�ปกครอง หรือผู�บังคับบัญชาเน่ืองจากไม	ปฏิบัติ 
           ตามคําส่ัง  

4.8 � ไม	เคยหลีกเล่ียงงานท่ีได�รับมอบหมายให�ทํา หรือการให�ทํางานร	วมกับผู�อื่น  

4.9 � ได�เก็บสะสมเงินเดือนของตนเองฝากไว�ในธนาคารบ�างแล�ว  

4.10 � เคยกระทําความผิดแต	ป=จจุบันได�ประพฤติตนเป-นคนดี และจะไม	กระทํา  
           ในส่ิงท่ีเสื่อมเสียอีก  

5. การวางแผนปฏิบัติงานเพื่อสร�างความเจริญก�าวหน�าให�กับชีวิตของตนเอง  
5.1 เมื่อเรียนวิชาลูกเสือตรีและโทจบแล�ว จะเรียนวิชาลูกเสือเอกให�ได�หมดทุกวิชา  
5.2 เมื่อสําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาแล�ว จะไปเรียนต	อชั้นมัธยมศึกษา  
5.3 จะเลือกเรียนวิชาลูกเสือสามัญรุ	นใหญ	 และลูกเสือวิสามัญต	อไป  
5.4 จะต้ังใจศึกษาเล	าเรียน ประพฤติตนเป-นคนดี เชื่อฟ=งคําส่ังของผู�บังคับบัญชา  
5.5 หลังจากสําเร็จการศึกษาในข้ันสูง ๆ แล�วจะประกอบอาชีพ................................... 

 
 

ลงชื่อ...........................................ผู�บันทึก  
                                                               วันท่ี........เดือน........................พ.ศ...........  
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ใบงาน  

เรื่องคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามญั 
 

คําชี้แจง  ให�ลูกเสือ-เนตรนารี   ทําเครื่องหมาย    �   หน�าข�อความท่ีถูก             

               และทําเครื่องหมาย   �  หน�าข�อความท่ีผิด 

 � 1. ชีวิตก็เหมือนกับคนเดินทางไกลท่ีต�องมีการวางแผนไว�ก	อน  

 � 2. เด่ียวน่ังวางแผนชีวิตทุกวัน แสดงว	าเด่ียวเป-นคนเก	ง  

 � 3. ผู�ท่ีไม	เรียนวิชาลูกเสือก็สามารถวางแผนชีวิตของตนเองได�  

 � 4. คนเราทุกคนถ�าอยากมีชีวิตท่ีเจริญก�าวหน�าควรรู�จักวางแผนชีวิต  

 � 5. ชีวิตคนเราข้ึนอยู	กับดวงดาวว	าจะกําหนดให�เราเป-นอะไร  

 � 6. เราไม	ควรปรึกษาผู�ปกครองเกี่ยวกับเรื่อง “การวางแผนชีวิตของเรา”  

 � 7. เมื่อวางแผนชีวิตไว�แล�วก็ต�องพยายามดําเนินชีวิตให�เป-นไปตามแผน  

 � 8. การปฏิบัติตามกฎและคําปฏิญาณมีส	วนทําให�ชีวิตของเราเจริญก�าวหน�า  

 � 9. คนท่ีชอบวางแผนปฏิบัติงานไว�ล	วงหน�าเมื่อโตข้ึนจะเป-นผู�กํากับลูกเสือ  

 � 10. การใช�แบบบันทึกการสนทนาช	วยให�เราทราบข�อบกพร	องของตนเอง  
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แบบทดสอบหลังเรียน 
 

เรื่องคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ 
 

คําชี้แจง  ให�ลูกเสือ - เนตรนาร ี ทําเครื่องหมาย (X) หน�าข�อความท่ีถูกต�องท่ีสุด  

                 เพียงข�อเดียว  

 1. ทุกข�อกล	าวได�ถูกต�องตามความเป-นจริงยกเว�นข�อใด  
       ก. คนเราทุกคนอยากเจริญก�าวหน�า 
       ข. ชีวิตของคนเราข้ึนอยู	กับดวงดาว 
       ค. การวางแผนทําให�ชีวิตมีจุดหมาย 
       ง. การต้ังความหวังในช	วงชีวิตเป-นส่ิงดี 
 
 2.ใครมีหน�าท่ีในการสนทนาและบันทึกพฤติกรรมของลูกเสือมากท่ีสุด  
       ก. พ	อแม	  
       ข. นายหมู	  
       ค. รองนายหมู	 
       ง. ลูกเสือรุ	นพี่ 
 
 3. บุคคลใดจัดเป-นผู�มีเกียรติตามแบบอย	างของลูกเสือ  
       ก. โบเป-นคนพูดจริงทําจริง รักษาสัญญา  
       ข. มดเป-นคนสดใสอยู	เสมอ  
       ค. เก	งเป-นมิตรกับคนท่ัวไป  
       ง. มลเป-นคนรํ่ารวยและฉลาด 

  
 

  

 



 

11 

 

 4. คํากล	าวข�อใดสอดคล�องกับกฎข�อ 8 ของลูกเสือสามัญ  
       ก. เลิกชีวิตวุ	นวายในทุกท่ี 
       ข. เรารบจนสุดใจขาดด้ิน 
       ค. ต�องมั่นใจยิ้มได�เมื่อภัยมา 
       ง. สู�ตรงน้ี สู�ท่ีน่ี สู�จนตาย 
 
 5. ข�อใดหมายถึงคําปฏิญาณ  
       ก. คําสาบาน  
       ข. คําขอร�อง 
       ค. คําประกาศ 
       ง. คํามั่นสัญญา 
 
 6. บุคคลลักษณะใดมโีอกาสท่ีจะพบกับความเจริญก�าวหน�าในชวีิตมากท่ีสุด  
       ก. มีทิฐิสูงเอาแต	ใจตนเองเป-นใหญ	 
       ข. ดื้อรั้นไม	เชื่อฟ=งคําแนะนําของผู�ใด 
       ค. เชื่อมั่นว	าตนเองทําอะไรมักไม	ผิด  
       ง. ใจกว�างยอมรับฟ=งคําตําหนิจากผู�อื่น 
 
 7. ชีวิตของเราจะเจริญก�าวหน�าได�เพียงใดน้ันข้ึนอยู	กับอะไรเป-นสําคัญ  
       ก. ความมุมานะพากเพียรของตัวเรา  
       ข. ความมีเมตตาของผู�บังคับบัญชา  
       ค. การได�รับประทานอาหารชั้นดี 
        ง. การมีผู�ใหญ	คอยช	วยเหลือคํ้าจุน  
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 8. ข�อใดเป-นการกระทําท่ีแสดงถึงความจงรักภักดีต	อชาติ  
       ก. เคารพกฎหมาย 
       ข. สร�างบ�านทรงไทย  
       ค. ร�องเพลงชาติไทย  
       ง. แต	งชุดประจําชาติ 
 
 9. เหตุใดคนเราจึงควรวางแผนการดําเนินชีวิต  
       ก. เพื่อเตือนให�ต้ังใจเรียน  
       ข. เพื่อปPองกันไม	ให�เดินหลงทาง  
       ค. เพื่อให�รู�ว	าต	อไปควรจะทําอะไร  
       ง. เพื่อจะได�ทํานายอนาคตได�ถูกต�อง  
 
 10. คํากล	าวข�อใดถูกต�องท่ีสุด 
  ก. เราเรียนลูกเสือเพื่อจะได�วางแผนเป-น 
  ข. เราควรวางแผนชีวิตทุกวัน 
  ค. เราควรปล	อยชีวิตให�เป-นไปตามดวง 
  ง. เราเป-นผู�กําหนดชะตาชีวิตของตนเอง 
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เฉลยใบงาน  

เรื่องคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามญั 
 

คําชี้แจง  ให�ลูกเสือ-เนตรนารี   ทําเครื่องหมาย    �   หน�าข�อความท่ีถูก             

               และทําเครื่องหมาย   �  หน�าข�อความท่ีผิด 

 � 1. ชีวิตก็เหมือนกับคนเดินทางไกลท่ีต�องมีการวางแผนไว�ก	อน  

 � 2. เด่ียวน่ังวางแผนชีวติทุกวัน แสดงว	าเด่ียวเป-นคนเก	ง  

 � 3. ผู�ท่ีไม	เรียนวิชาลูกเสือก็สามารถวางแผนชีวิตของตนเองได�  

 � 4. คนเราทุกคนถ�าอยากมีชีวิตท่ีเจริญก�าวหน�าควรรู�จักวางแผนชีวิต  

 � 5. ชีวิตคนเราข้ึนอยู	กับดวงดาวว	าจะกําหนดให�เราเป-นอะไร  

 � 6. เราไม	ควรปรึกษาผู�ปกครองเกี่ยวกับเรื่อง “การวางแผนชีวิตของเรา”  

 � 7. เมื่อวางแผนชีวิตไว�แล�วก็ต�องพยายามดําเนินชีวิตให�เป-นไปตามแผน  

 � 8. การปฏิบัติตามกฎและคําปฏิญาณมีส	วนทําให�ชีวิตของเราเจริญก�าวหน�า  

 � 9. คนท่ีชอบวางแผนปฏิบัติงานไว�ล	วงหน�าเมื่อโตข้ึนจะเป-นผู�กํากับลูกเสือ  

 � 10. การใช�แบบบันทึกการสนทนาช	วยให�เราทราบข�อบกพร	องของตนเอง  
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เฉลยแบบทดสอบก!อน - หลังเรียน 
เรื่องคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามญั 

ข�อ ก!อนเรียน หลังเรียน 

1 ข ข 

2 ก ข 

3 ง ค 

4 ค ก 

5 ง ง 

6 ก ง 

7 ค ก 

8 ง ค 

9 ข ค 

10 ง ง 
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 ประวัติผู�จัดทํา 

    ชื่อ  :  นายแหลมทอง แสนสุข 

    วันเกิด  :  4 มีนาคม 2520 

    สถานท่ีเกิด  :  12 หมู	 1 ตําบลหนองสูงเหนือ อําเภอหนองสูง  
       จังหวัดมุกดาหาร 

    สถานท่ีอยู!ปEจจุบัน :  12 หมู	 1 ตําบลหนองสูงเหนือ  
           อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

 ตําแหน!ง :  ครู วิทยฐานะชํานาญการ 

 สถานท่ีทํางานปEจจุบัน  :  โรงเรียนบ�านโคกขามเลียน   ตําบลดงเย็น  

      อําเภอเมืองมุกดาหาร   จังหวัดมุกดาหาร 

 ประวัติการศึกษา   
 พ.ศ. 2533   : ป.6 โรงเรียนชุมชนบ�านหนองสูง  อําเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร 
 พ.ศ. 2539   : ม.6 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา  อําเภอหนองสูง 
       จังหวัดมุกดาหาร 
  พ.ศ. 2543   : ค.บ. (การประถมศึกษา)  สถาบันราชภัฎสกลนคร  อําเภอเมือง  
       จังหวัดสกลนคร 
 พ.ศ. 2554   : กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
       จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
รางวัลเกียรติยศท่ีได�รับ   

 พ.ศ. 2553  : ได�รับคัดเลือกเป-น ครูดีเด!น กลุ	มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและ 
                          พลศึกษา  เน่ืองในวันครูแห	งชาติ จากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                          ประถมศึกษามุกดาหาร  

 พ.ศ. 2554  : ได�รับเกียรติบัตรเป-น ครูผู�สอนรางวัลเหรียญทอง  “กิจกรรม 
                         ผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล” ระดับชั้น ป.1-3 ในการแข	งขัน 
                         ทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 61  
                         ประจําป! 2554 จากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
                         มุกดาหาร  
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